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Beste ouders


Dat het ons menens is om onze speelplaats te vergroe-
nen mag nu wel duidelijk zijn. Tijdens de vakantie stak 
een team van enthousiaste ouders en leerkrachten de 
handen uit de mouwen om de palen voor het kleuter-
paviljoen te verwijzen naar de container en in de plaats 
een ruimte te creëren waar in de toekomst een wilgen-
hut geplant zal worden, alsook een haag te zetten die 
de speelplaats opdeelt in een aparte buitenspeelzone 
voor de jongste kleuters. De werkgroep ‘vergroening en 
duurzaamheid’ heeft nog wel meer plannen, maar dit is 
alweer een concrete stap naar meer natuurlijke 
speelplekken op onze speelplaats.


Oktober was in elk geval een maand van actie, maar 
ook van overleg. Het thema van de week van verzet 
tegen armoede was ‘participatie’, en via ouderver-
gaderingen (overdag en ’s avonds) dachten we na over 
sterke punten van onze schoolwerking, maar ook over 
verbeterpunten. Het werden boeiende gesprekken, 
waar we heel wat ideeën kunnen uithalen. 


Wat was het ook geweldig om samen met ouders te 
kunnen dansen op onze fuif. Ik zag heel veel mensen 
plezier maken, en dat was uiteraard de bedoeling!


Jammer genoeg is het feest - figuurlijk dan toch - van 
korte duur. De stijgende coronacijfers verplichten ons 
opnieuw maatregelen te nemen. Het dragen van een 
mondmasker is er daar één van, zeker als er niet vol-
doende afstand bewaard kan worden. 
We hopen daarmee onze ouderbetrokkenheid echter 
niet te fnuiken en blijven voorlopig live ontmoetingen 
organiseren, uiteraard met de nodige aandacht voor de 
geldende maatregelen.


Dirk Letens 
Directie


Uit de ouderraad… 

We kwamen op donderdag 14/10/2021 samen met de 
ouderraad. Die ging door in de week van het verzet 
tegen armoede, dus op de agenda stond de werking van 
de werkgroep ‘kansenbevordering en diversiteit’. 
Evelien, Jos, Nadia en Kristin lichtten de huidige werking 
toe, waarna we samen reflecteerden en enkele sug-
gesties deden.


Isabelle was ditmaal kandidaat om een samenvatting te 
maken. Zij postte een origineel filmpje op de Facebook-
pagina van de school. Via deze link kan je het bekijken: 
https://youtu.be/xxtA5qiek4E

Activiteiten voor ouders 

Dinsdag 09/11/2021 vanaf 15:30 
KS: oudercontacten 

Maandag 15/11/2021 tussen 15:30 en 18:00 
Verdeling van de wafeldozen 

Woensdag 17/11/2021 van 08:40 tot 10:40 
Moedergroep 

Vrijdag 19/11/2021 van 08:40 tot 13:30 
Soep maken 

Van maandag 22/11/2021 tot vrijdag 26/11/2021 
Grote voorleesweek 

Dinsdag 23/11/2021 van 19:30 tot 21:30 
Ouderraad 

Woensdag 17/11/2021 van 08:40 tot 10:30 

Moedergroep 
Er komen twee sprekers: iemand van het 
Agentschap Integratie&Inburgering over  

mantelzorg en iemand van Ligo over computer-
lessen.

https://youtu.be/xxtA5qiek4E
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Echo’s uit de school 

Personeelsnieuws 
Jammer genoeg blijven een aantal leerkrachten 
afwezig: juf Ann en sinds de herfstvakantie juf Bar-
bara (in de kleuterschool), juf Inge en juf Britt in de 
lagere school.  
Juf Joni De Leus startte in groep 8 en juf Edwina 
keerde halftijds terug, waardoor juf Katrien 
doorschoof naar de kleuterschool. Zij versterkt daar 
samen met juf Hanne deeltijds de zorgwerking. We 
wensen ze uiteraard veel succes! 
En fijn nieuws om te eindigen: juf Lene beviel op 
18/10/2021 van een flinke zoon, Oliver. Van harte pro-
ficiat! 

Secretariaat 
Omwille van gezondheidsredenen is juf Annemie 
halftijds aan de slag, zeker tot begin december. Zij 
werkt op maandag-, dinsdag-, woensdag- en don-
derdagvoormiddag. Op maandag start ze pas om 
09:00. 
Ipek Doru staat in voor haar vervanging. Zij werkt op 
dinsdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag. 

Wafelverkoop 
Er werden door onze leerlingen en hun ouders in totaal 
maar liefst 1151 dozen wafels verkocht! Een heel 
mooi resultaat, zeker gezien de beperkte verkoopperi-
ode. Dank voor deze inzet! 
De levering van deze dozen zal gebeuren op maandag 
15/11/2021 tussen 15:30 en 18:00.  
De winst zal zoals beloofd (gedeeltelijk) worden geïn-
vesteerd in de vergroening van de speelplaats. 

Helm op, fluo top 
Met de start van de herfst en het omschakelen van het 
winteruur is een donkere periode in het jaar aangebro-
ken. Daarom nemen we deel aan de actie ‘Helm op, 
fluo top’, zo worden onze kinderen zichtbaar in het 
verkeer.  
Tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie vragen 
we alle leerlingen om een fluohesje te dragen. Alle 
leerlingen van de lagere school (en nadien ook van de 
kleuterschool) krijgen een exemplaar van de school in 
bruikleen.  

Als je moe bent, komt dat soms 
niet omdat je te veel doet, maar 
omdat je te weinig doet waar je 

energie van krijgt. 
Uit: OMDENKEN

Vrijdag 12/11/2021 

Vrije dag 
En ook op donderdag 11/11/2021 is de 

school gesloten, want het is Wapenstilstand 
en Sinte-Mette (of Sint-Maarten).

Maandag 29/11/2021 

Pedagogische studiedag 
Er is opvang op school door Ferm, graag op 

voorhand inschrijven!

Ouders zorgen dat het fruit via 
Oog voor Lekkers verdeeld 

wordt over de kinderen. 

Een volle dansvloer op de tweede editie 
van onze schoolfuif voor ouders.  

Samen nadenken over de schoolwerking 
van onze kleuterschool. 


